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 שירות תרבותיתכנו כנס בנושא כשעבר ער בשבוע - שביניהם ומה  תרבותבטיחות 
 תרבותית עם עובדים תאילנדים. בפתיחת-. כלים לעבודה יעילה בסביבה רבובטיחות 
 סיק עובדים על פי חוקי העבודהוטלת עלינו להעבנוסף לחובה המהדברים אמרתי כי  
כלפי  עלינו לנהוג באנושיות, סבלנות וסובלנותחובה ק, בחו קבועיםכללי הבטיחות הם ולקי במדינת ישראל ובנוסף 

התארגנות התנדבותית זו  ה.המרכז להגירה בינלאומית ולקליט CIMIאת הסדנה העבירה עמותת . אותם עובדים
ם ותאילנדים באמצעות קידום היכרות והבנה בין איכות החיים ויחסי העבודה בין ישראלי רהפועלת למען שיפו

תרבותיות. זאת באמצעות הפצה והנגשה של ידע בין תרבותי בקרב מהגרי עבודה מתאילנד וגורמים רלוונטיים 
בדים תאילנדים, עום תרבותי ע-ןשר ביו  כך, לצד כניסה לּככדי לתרום ליצירת יחסים יעילים ומיטיבים. מישראל 

 )הנהלים הופצו למגדלים( בחקלאותנו גם תזכורת על נהלי הבטיחות קיבל

   , מופיעה כתבה על דבורה(329) ותמבזק ירקות" של ארגון מגדלי הירק" ב -חלק מצוות מנצח           
  גד"ש.ב סעדון כה של משהובממלנסים , ּכי מגדליםרבסיומפעם לפעם נפגשנו  מבארות יצחק., ניץירי                   
     מחוברתבורה גדלה בצפון ברזיל ומילדותה היתה דש מספרתהכתבה ממש הכרתי. ם, לא אול                   
 ! , בה עובדת עד היוםלישראל והתעקשה לעבוד בחקלאותעלתה  החקלאי. ולנוףלטבע  אות,קללח                   

"למקצועות נשיים"  ת בנותהסלל .נשים-חקלאות-: ציונותשלובות זו בזו תובנותוש של ני רוחיבעי ותהכתבה עולמ
, נותויצלבאורח חיים, חינוך ודוגמה אישית. דבורה היא דוגמה מתחיל זה . תיּוא  סרה חקל  ת חוהחקלאּונמשכת 
  מנצח. ברכות לדבורה.שילוב . ושילוב נשי חקלאות

 ,חקרי פלחה חורף וקיץכנסים לדיווח מ 2 ובשבוע שעבר נערכוהשבוע  – י מחקרים דיווח
 מגדלים.מצער, מעט ל, אנשי שה"מ מלאו את השורות, ומדריכים, חוקריםבבית דגן.  

 בולט דיכוטומיות: האחת, מיעוט  אמירות 2ניתן לזקק  !משקי הדרוםמ רובם המכריע
 תעודת כבוד למערכות המחקר , יה. השניבישראל פלחהגידולי הבסל  גידוליםשל 

 חקלאים. מחקרים המבקשים לבררהאזוריות והארציות, הממומנות בעיקר מתמיכת ה
ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. מזיקים, מבחני זנים ו מחלותעשבים, ה, בתנאי עק :סוגיות שונות לגידול מיטבי

אמיתות  .םיישומיי הניסיון למצוא כללים, נוסחה או כלים .החקלאי הוא הניסיון המצטבר לאורך שנים המחקר
המחקר הוא החוזקה  .נגמרו נזה תהליך שאינ ."שפת הצמח"דעו להתכתב עם וי שיכתיבו את הפעולות הנדרשות

ניסיון המצטבר ה לבין לתווך בין המציאות המתהווהתפקידה  – כהמערכת ההדרנמצאת  בתוך זה האמיתית.
 טרם הוקם. ?ימאגר המחקרהה צמכם, אז איפאת עוודאי שאלתם ם של מחקרים. שנתיות, תוצאת-תובנות הרבהו

                             תוכי" זו פלטפורמת ". TUQQIת חדשה )במחשב ובסלולרי( עובדי הפלחה משיק מערכארגון  – יתוכ                     
                      אפשר יתטואלית, מבוססת בינה מלאכותית לארגונים, צוותים וקהילות. בעזרת המערכת וירעבודה                   

על ביצוע  מעקב .יצירת קהילה מקצועית ואינטראקטיבית לשיתוף ידע ומחקרים:אתגרים מרכזיים על שני  מענה

 .. בהצלחהשימוש נבוןב היההצלחה תלו .המחקרים לאורך השנה, משלב פרסום ה"קול קורא״ ועד לסיום המחקר
הנעשה בשדות בימים אלו )בין הגשמים( וגיבוש תוכנית לפעילות  צוות ההדרכה נסובה עלפגישת  – צוות הדרכה

 אפריל. התוכנית מצורפת בהמשך הדף. -האזורית לחודשים ינואר

 שבוע הבא 

 לינואר 6: יום ב' 1מפגש  –השתלמות הגנת הצומח 
 לינואר  8ד', יום  –סיור פלחה 

 לינואר 9. יום ה', עם מ. הכותנהמפגש  –תנה כנס מגדלי הכו
 

 , בין שקיעה לזריחה ,2020ל  2019בין  בין עבר לעתיד, :שנה חדשה )למניינם(                      

 2020זריחה                                                                                                             2019שקיעה   
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 2020אפריל -ינואר  ומפגשי צוות הדרכה:  סיורים,  כנסים
 

 

 
 יום תאריך  נושא 

 ה'  ינואר  2 צוות הדרכה 

 ב' ינואר  6 1  השתלמות הגנת הצומח

 ד' ינואר  8    1סיור פלחה  

 ה'  ינואר  9 גש מגדלים עם מועצת הכותנה מפ

 ב' ינואר  13 2  השתלמות הגנת הצומח

 ב' ואר ני  20 3  השתלמות הגנת הצומח

 ב' ינואר  20 כנס מטעים 

 ד' ר ינוא 22 כנס אגריאקולוגיה 

 ב' לינואר  27 4  השתלמות הגנת הצומח

   ד' לינואר  29 )נען(  כנס חמניות ומללי 

 ג' פברואר  4 צוות הדרכה 

 ד' רואר לפב 12 כנס סיכום כותנה אזורי 

 ד' -א' פברואר  16-19 טיול מגדלים 

 א' פברואר  23 צוות הדרכה 

 ג' פברואר  25 2  סיור פלחה

 ה'  פברואר  27 כנס סם המבורג 

 ב' מרץ  2 טעים כנס מ

 ג' מרץ  3 רס כנס כותנה ותי

 ד' מרץ  11 צוות הדרכה 

 ג' מרץ  17 3סיור פלחה  

 ג' אפריל  7 כוסית לפסח ת הרמ  – 4סיור פלחה  
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